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PARLF-MIN/267/2 (2015)

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerin t
a hozzám intézett „Az államigazgatásban dolgozóknak kötelező visszaküldeni a nemzeti
konzultációt?” című, K/5270. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

Képviselőtársam által lenézett és mélyen megvetett nemzeti konzultációt több mint
egymillió magyar állampolgár eddig kitöltötte és visszaküldte . Mint arról bizonyára Ön is
értesült, a visszaküldési határid ő 2015. július 15-e, így ezt követően fogjuk tudni pontosan
megmondani, hogy hány magyar választópolgár tisztelt meg minket a véleményével .

Mint közigazgatásért felelős miniszter, arról tudom tájékoztatni, hogy semmilyen utasítás t
nem adtam ki arra vonatkozóan, hogy a területen dolgozók küldjék vissza a nemzeti
konzultációs íírlapokat. Legjobb tudomásom szerint, a korábbi években lezajlott
konzultációk alatt, egyik területért felel ős miniszter sem .adott ki hasonló utasítást, így a
felvétést is abszurdnak találom, amely csak egy posztszovjet elméb ől pattanhatott ki.

Felhívnám Képviselőtársam figyelmét, hogy demokráciában és jogállamban élünk, aho l
természetesen maximálisan érvényesülnek a részvételi demokrácia követelményei. így egy
magyar választópolgárnak arra is lehetősége van, hogy egész életében egyetlen egy
szavazáson se vegyen részt, vagy semmilyen nemzeti konzultációba nem mondja el a
véleményét . Természetesen ez ellenkezik a Kormány elképzelésévével, amely , a
választópolgárok minél szélesebb egészét vonná be a politikai diskurzusba . Ezt csak az
olyan szűklátókörű pártok ellenezhetik, mint az Öné.
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PARLF-MIN/267/3 (2015)

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Varju László (független) országgyűlési képviselő „Az államigazgatásban dolgozóknak kötelez ő
visszaküldeni a nemzeti konzultációt?” című, K/5270. számú írásbeli választ igénylő kérdésére
adott válaszomat .
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